
كیونت تحصل على ستة جوائز جدیدة اعترافا بروحھا المتمیزة باالبتكار والتأثیر االجتماعي

تم تتویج كیونت بثالثة جوائز مختلفة ھي:

- TITAN Business Awards

-Golden Bridge Business and Innovation Awards

-NYX Awards

حصدت شركة كیونت، الرائدة في مجال البیع المباشر عبر اإلنترنت، ستة جوائز جدیدة، اعترافا
بممارساتھا الرقمیة المبتكرة واإلبداعیة، وجودة اإللتزام الذي ُتعرب عنھ اتجاه مختلف األفراد الذین تتعامل

معھم عبر العالم.

TITANجوائزمناألولىالنسخةخاللجرى"كیونت"،شركةجانبوإلى Business Awardsتكریم
Thinkو"الھند""نستلیھغرارعلىاألخرىالشركاتمنالعدید Global Forum."

ونالت "كیونت" جائزة فضیة عن فئة "الشركة األكثر ابتكارا" والجائزة الذھبیة في فئة "التسویق متعدد
المستویات".

منظمي"تمكینعنوانتحتعرضتقدیمعبرRYTHMمؤسسةمعبالتعاون"كیونت"مشاركةوتعكس
المشاریع والمجتمعات المحلیة من خالل برنامج ارتقي بنفسك لمساعدة البشریة"، جوھر التزام الشركة

الذي ینطوي أساسا على إحداث أثر إیجابي على اآلخرین في عدة مجاالت، على غرار إحیاء روح تنظیم
المشاریع والتعلیم والریاضة والتنمیة المجتمعیة.

منالعدیدعلىالبشریة"لمساعدةبنفسك"ارتقيRYTHMمؤسسةمعوثیقبتعاون"كیونت"وتعمل
المبادرات ذات المسؤولیة االجتماعیة للمقاوالت في الجنوب وجنوب آسیا، وھي المشاریع التي تسعى من

خاللھا المؤسسة إلى إحداث أطر اجتماعیة من شأنھا مساعدة المجتمعات المحلیة المعوزة.

Golden"بجوائزاألولىالجائزةعلى"كیونت"حصلتالمذكورة،الجوائزجانبوإلى Bridge

Business and Innovation Awards"االبتكارفيالممارساتأفضلتتوجالتي،2021لسنة
Best"جائزةعلىالمحمول"كیونت"تطبیقحصلاالتجاهھذاوفيمتعددة،قطاعاتعبرواإلبداع of

the Year"فئةعن""App & Mobile Website Awards."

وتجدر اإلشارة إلى أن التطبیق المحمول الخاص بـ"كیونت" ُیعطي لمختلف الموزعین عبر العالم إمكانیة
الوصول بسھولة إلى المركز الرقمي مع العمل على تنمیة أنشطتھم التجاریة وجني النقود.



حدودوإلىبالي"،و"غوغلستور"لـ"أبلالتابعان"IOSو""أندروید"منصتيعلىتحمیلھُیمكنالتطبیق
معا.المنصتینفي5على4.5متوسطتقییمعلىحاصلأنھكمامرة،ألف100یفوقماتحمیلھتمالیوم

NYXجوائزفيمختلفةفئاتثالثفيجوائزبثالثة"كیونت"فازتكما Awardsالتي،2021لسنة
تحتفل بأبرز االتصاالت التسویقیة والمفاھیم اإلبداعیة في جمیع أنحاء العالم.

مثلمرشحا2000منأزیدمنافسةبعدوالفضیةالذھبیةالمیدالیتینعلىتحصلأن"كیونت"ونجحت
Worldو""میكروسوفت""نایك"،تكنولوجیز"،"دیلشركة Wildlife Fund."

وفیما یلي تفاصیل المشاریع المتوجة:

Qbuzzالجائزةعلىدول7فيلغاتبستةالمتوفرةالرسمیة"كیونت"مدونةحازت:"كیونت"صوت
الذھبیة في فئة التسویق متعدد المستویات، المنصة تعمل على تزوید مالیین الموزعین والزبناء باألخبار

المرتبطة بقطاع البیع المباشر عبر اإلنترنت، فضال عن قصص النجاح.

المیدالیة الذھبیة في فئة "الكاتالوغ": نالت "كیونت"كیونت - أفضل المنتجات في القطاع الُمناسب-
اعترافا بامتیاز ملف المنتجات الخاص بالشركة، ما یعطي فكرة مفصلة ومخلصة عن المنتجات الواسعة

التي تتوفر علیھا الشركة العالمیة.

الفیدیو التوضیحي الخاص بـ"كیونت" الذي تمحصل- "الفرق بین البیع المباشر ونظام البیع الھرمي":
فیھ تقدیم الفرق ما بین البیع المباشر والبیع الھرمي على الجائزة الذھبیة عن فئة "اإلخبار والمعلومات".

الفیدیو ھو دلیل األفراد الراغبین في ولوج عالم قطاع البیع المباشر، وتم من خاللھ تبدید بعض المفاھیم
الخاطئة واألحكام المسبقة حول شركات البیع المباشر.

وفي ھذا االتجاه، صرحت السیدة مالو كالوزا، المدیرة التنفیذیة لشركة كیونت:" ألننا أول شركة بیع
مباشرة في آسیا تختار دخول عالم التجارة اإللكترونیة، نحن على وعي تام بالقیمة المضافة لالبتكار ومدى

قدرتھ على مساعدتنا في عملیة توفیر منتجات جیدة تحمل رسائل جیدة إلى جمیع موزعینا وزبائنا عبر
العالم".

سمحت2020سنةأنإالالیوم،حدودإلىنعیشھالذيالعالميالوباءمنالرغم:"علىالمتحدثةوأضافت
لنا من االستفادة من أحسن ما في شركتنا الشابة والدینامیة، وفي اآلن ذاتھ إنعاش منصاتنا الرقمیة

ومضاعفة جھودنا لتقدیم محتوى یرتكز على المعلومة المالئمة على حسب الزمان والمكان، وتكون ملتحفة
باألمل. سعادتي كبیرة جدا بكل بما أنجزناه خالل السنة الماضیة، والواقع أن الجوائز التي حزنا علیھا الیوم

تعكس أكثر من أي وقت مضى اتساع نطاق جھودنا وتفانینا في الخدمة التي نقدمھا".



TITAN"جوائزتنظیمتم Business AwardsوNYX Awards"للجوائزالدولیةالرابطةقبلمن
"IAA،"أنحینفي"Golden Bridge Business and Innovation Awards"لدنمنتنظیمھاتم

والمبتكرینالمھنیینمنفریقمنالمرموقةالمسابقاتھذهكلتحكیملجنةتتألففیما،Globeeجوائز
البارزین في المجال الصناعي من جمیع التخصصات.

منمتنوعةجائزة22مجموعھماعلىالحصولفيالسنةھذهنجحت"كیونت"أنإلىاإلشارةوتجدر
االتصال.وجوائزHERMESاإلبداعجوائزمنجوائزثالثأحدثھادولیا،بھمالمعترفالمصنعین

نبذة عن كیونت:

شركة كیونت واحدة من الشركات الرائدة في البیع المباشر في آسیا، التي تقدم مجموعة واسعة من منتجات
الصحة والعافیة، ونمط الحیاة، التي تمكن الناس من أن عیش حیاة أفضل. وساعد نموذج عمل كیونت

العالم.حولدولة100منأكثرفياألعمالروادمنالمالیینتمكینفيااللكترونیةالتجارةبقوةالمدعم

خاللمنالعالمحولدولة25منأكثرفيوتتواجدكونغھونغفيكیونتلشركةالرئیسيالمقریقع
الشركات الفرعیة والمكاتب الفرعیة وشراكات الوكاالت واالمتیازات.

باإلضافة الى عضویة شركة كیونت في جمعیة البیع المباشر في العدید من البلدان والتي تعتبر أیًضا جزء
من جمعیة ھونغ كونغ لألغذیة الصحیة ورابطة صناعة المكمالت الصحیة في سنغافورة وغیرھا.

كما تنشط كیونت في رعایة الریاضات حول العالم وتشمل بعض الشراكات المشھورة كرعایتھا لنادي
مانشستر سیتي لكرة القدم باإلضافة الى رعایتھا لبطولة دوري األندیة اإلفریقیة التابعة لالتحاد األفریقي

).CAF(القدملكرة

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقع الشركة

www.qnet.net

)IAA(للجوائزالدولیةالرابطةعننبذة

وجوائزاإلبداعیةMUSEلجوائزالمنظمةالجھةوُتعد،2015سنةللجوائزالدولیةالرابطةإحداثتم
،NYXفیدیوجوائز،NYXلعبةجوائزماركوم،NYXجوائزالرقمیة،Vegaجوائز،MUSEتصمیم
طویلة.والقائمةللتصویرMUSEجوائر،LIGHTمواھبجوائز،TITANملكیةجوائز

تتمثل مھمة الرابطة في تكریم وتعزیز وتشجیع االمتیاز المھني في جمیع الصناعات على الصعیدین الدولي
والوطني من خالل منصات المكافآت الخاصة بالصناعة.

TITANجوائزإحداثعلىالرابطةعملت Businessالتجاریةاألعمالصناعةعلىالضوءلتسلیط
الدولیة وتعزیز استراتیجیاتھا وثقافاتھا وعملھا الجماعي في جمیع أنحاء العالم.

http://www.qnet.net


Globeeجوائزحولنبذة

esتشمل:ومسابقابرنامجا11إطارفيGLobeeجوائزعلىالفائزونیحصل CEO World

Awards®, les Consumer World Awards®, les Customer Sales & Service World

Awards®, les Globee® International Best in Business Awards, les Golden Bridge

Awards®, les Cyber Security Global Excellence Awards® et Security World

Awards, les IT World Awards®, les One Planet® American Best in Business

Awards, les Globee® Employer Excellence Awards®, les Globee® Corporate

Communications & Marketing World Awards, et les Women World Awards.®

یقفونالذینواألشخاصوأحجامھا،أنواعھابجمیعالشركاتتتویجخاللمنGlobeeجوائزوتعمل
وراء نجاحھا، على تكریم اإلنجازات واألداء الجید الذي حققتھ الشركات من جمیع أنحاء العالم.

أسفلھ.الرابطعلىالضغطخاللمنموقعنازورواGlobeeجوائزحولأوفىمعلوماتعلىللحصول

https://globeeawards.com

https://globeeawards.com

